17/11/2017

1η ΤΝΑΝΣΗΗ ΟΜΙΛΩΝ

Τελ Παρασκεσή 27/10/2017 πξαγκαηνπνηήζεθε ε 1ε Σπλάληεζε Οκίισλ κε ηε ζπκκεηνρή
όισλ ησλ καζεηώλ.

1. Δημοσιογραυικός Όμιλος:
Οη καζεηέο ηνπ νκίινπ είραλ ηελ ραξά λα πάξνπλ ζπλέληεπμε
από ηνλ πξώελ παίθηε ηνπ γλσζηνύ ηειεπαηρληδηνύ Survivor
Λάξην Πξίακν Θσαλλίδε. Οη καζεηέο αγλννύζαλ ην άηνκν από
ην νπνίν ζα έπαηξλαλ ζπλέληεπμε κε απνηέιεζκα ε παξνπζία
ηνπ Λάξηνπ Πξίακνπ, λα ηνπο δεκηνπξγήζεη έληνλν
ελζνπζηαζκό.
Αθνινύζεζε ζρεδόλ έλα δίσξν γεκάην
εξσηήζεηο θαη απνξίεο γύξσ από ην παηρλίδη θαη ηε δσή ηνπ
Λάξηνπ Πξίακνπ. Αλάκεζα ζηα πνιιά ελδηαθέξνληα ιέρζεθε
θαη ε πεξίπησζε ελόο άιινπ καρεηή, ηνπ κηθξνύ Κάκπξνπ, ν
νπνίνο λνζειεύεηαη εδώ θαη έμη ρξόληα κε ζνβαξό πξόβιεκα
πγείαο ζην Θζξαήι.
Τόηε πάξζεθε ε απόθαζε γηα ηελ
δηεμαγσγή εξάλνπ εληόο ηνπ ζρνιείνπ. Τα ιεθηά καδί κε ηηο
επρέο όισλ, ζα ζηαινύλ ζύληνκα ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ κηθξνύ
Κάκπξνπ.

2. Όμιλος Ρομποτικής:
Οη
καζεηέο
είραλ
ηελ
επθαηξία
λα
ζπλαξκνινγήζνπλ θαη λα πξνγξακκαηίζνπλ
εθπαηδεπηηθά ξνκπόη.
Εξγάζηεθαλ νκαδηθά,
αθνινύζεζαλ
ηηο
θαηεπζπληήξηεο
νδεγίεο,
αλέπηπμαλ ηηο θηλεηηθέο ηνπο δεμηόηεηεο, εληόπηζαλ
θαη επίιπζαλ πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηνλ
πξνγξακκαηηζκό ησλ εθπαηδεπηηθώλ ξνκπόη.

3. Όμιλος Εικαστικών & Ξένων Γλωσσών:
Οη καζεηέο θηινμέλεζαλ ζηελ νκάδα ηνπο ηελ θπξία Παλαγηώηα Χαηδεκαηζαίνπ ε νπνία ηνπο
έδεημε πώο λα θηηάρλνπλ νλεηξνπαγίδεο, γεγνλόο πνπ ηνπο πξνθάιεζε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ.
Επίζεο αζρνιήζεθαλ κε δηάθνξεο ρξηζηνπγελληάηηθεο θαηαζθεπέο όπσο ρξηζηνπγελληάηηθεο
θνπθνπβάγηεο, ελώ παξάιιεια ελεκεξώζεθαλ γηα ην Halloween θαη εηνίκαζαλ θαηαζθεπέο
ζρεηηθά κε ην έζηκν απηό.

4. Εθελοντικός Όμιλος:
Οη καζεηέο, κέζσ ηεο θηινμελνύκελεο ηνπο θπξίαο Επαγγειίαο Ισλζηαληίλνπ, είραλ ηελ
επθαηξία λα πάξνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν θαη ηελ πξνζθνξά ησλ Ληθξώλ Εζεινληώλ. Λε
ηε βνήζεηα ηεο, έθηηαμαλ ρξηζηνπγελληάηηθα ζηνιίδηα ηα νπνία ζα πσιεζνύλ θαη όιεο νη
εηζπξάμεηο ζα δνζνύλ γηα θηιαλζξσπηθό ζθνπό.

5. Αθλητικός Όμιλος:
Ο αζιεηηθόο όκηινο παξνπζίαζε ζην ζρνιείν ηξία
αγσλίζκαηα.
Τν αγώληζκα Λπξαδίιηαλ Ζίνπ Ζίηζνπ όπνπ νη καζεηέο
παξαθνινύζεζαλ θαη δνθίκαζαλ απηήλ ηελ πνιεκηθή
ηέρλε.

Επίζεο είρακε ην άζιεκα ηεο ηππαζίαο
όπνπ ππήξραλ δύν άινγα θαη ηα παηδηά κε
ηελ βνήζεηα ησλ εθπαηδεπηώλ, ίππεπζαλ
ηα άινγα ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ.

Τέινο, παξνπζηάζηεθε θαη ην νκαδηθό άζιεκα ηεο
ρεηξνζθαίξηζεο όπνπ ν πξνπνλεηήο έδεημε ηα βαζηθά
ζηνηρεία ηνπ αζιήκαηνο πνπ αθνξνύζαλ ηελ ηερληθή
θαη θαλνληζκνύο ηνπ. Αθνινύζσο ηα παηδηά είραλ
ηελ επθαηξία λα αγσληζηνύλ ζε ζπλζήθεο παηρληδηνύ.

6. Καλλιτετνικός Όμιλος:
Ο Ιαιιηηερληθόο Όκηινο ρσξίζηεθε ζε νκάδεο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε πξνεηνηκαζία ηνπ
ζεάηξνπ θαη ηεο θαιιηηερληθήο εθδήισζεο ηνπ ζρνιείνπ. Η ζεαηξηθή νκάδα ηνπ ζρνιείνπ
έθαλε πξόβεο γηα ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε πνπ ζα αλεβάζεη ζην ζρνιείν καο ζηηο 15 Λαξηίνπ
2018. Η δεύηεξε νκάδα ηνπ νκίινπ αζρνιήζεθε κε ηελ πξνεηνηκαζία ηεο θαιιηηερληθήο
εθδήισζεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2018. Πξνβιήζεθε βίληεν από ηε
δσή θαη ην έξγν ηνπ Λίθε Θενδσξάθε θαη δηαλεκήζεθαλ νη ξόινη.

7. Οικολογικός Όμιλος:
Σηόρνο ηεο πξώηεο απηήο ζπλάληεζεο ήηαλ ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ
καζεηώλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην θπζηθό πεξηβάιινλ. Η νκάδα
ηνπ νκίινπ αζρνιήζεθε κε ηελ θαηαζθεπή αθηζώλ κε κελύκαηα
ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
Από ηε Δηεύζπλζε
Από

